
 לפני ישראל של היופי מלכת סגנית היתה
 שעבדה מרומניה, עולה ז׳וז׳יק, שנתיים.
 עד דיאנה, ליופי במכון מתחילה כספרית
בחי מאז הפכה המלכה, כסגנית שנבחרה

 המפורסמות הזוהר מנערות לאחת רתה
 לצבא, שהתגיסה למרות בישראל. ביותר

 מזוהרה. הדבר הוריד לא בחיל־הים, שירתה
 אחת ז׳וז׳יק שימשה חיל־הים, במדי להיפך׳

דיזנגוף. רחוב של הבולטות האטרקציות
 ולא בחופשותיה לא השתעממה, לא ז׳וז׳יק

 תל־ של הזוהר נערי מיטב שירותה. בעת
 ו־ בילויים חסרו לא אחריה. חיזרו אביב.

 במשך קבוע. חבר גם לה היה בידוריים.
 של בנו בחברת ז׳וז׳יק יצאה ארוכה תקופה

 הלבשה חנות בעל תל־אביב, מעשירי אחד
 אהבה זו היתד, שלא כנראה אולם מפורסמת.

אמיתית.
 בחייה. האמיתי הגבר הופיע אחד יום

 בשם וחסון גבה־קומה ,31 בן צעיר זה היה
 הוא קנדי. דרכון בעל היה הוא בורשטיין. היי

 סוסים חוות בעל שסיפר, כפי גם, היה
 שטחים פני על המשתרעות בקנדה, ענקיות

פר במסיבה זו את זה הכירו הם נרחבים.
ה חברתה של כמלווה בעצם בא הוא טית.
 ממבט אהבה זו היתד, ז׳ודיק. של טובה

 השני,״ את אחד שראינו ״ברגע ראשון.
 כאילו ״הרגשתי אחר־כך, ז׳וז׳יק סיפרה
 הוא אחר־כן־ בעולם. היחידים האנשים אנחנו
הרגשתו.״ גם היתד, שזאת לי סיפר

 באזני זה השניים התוודו ערב באותו עוד
 והיי שעות 48 רק עברו אהבתם. על זו

 שמו. את לה לתת לז׳וז׳יק הציע בורשטיין
 התעכבה הרשמית החתונה הסכימה. היא

ל שהוכיחו התעודות, שהגיעו עד במקצת
כ רווק. אמנם היי כי הישראלית רבנות

 הראשונה, היכרותם אחרי שבועות שלושה
 במלון מפוארת, בחתונה להיי, ז׳וז׳יק נישאה

 נאלצה ז׳וז׳יק לקנדה. חזר היי בתל־אביב. דן
 שיסודרו עד בארץ, כחדשיים להמתין עוד

 אל הפליגה היא השבוע בקנדה. ניירותיה
 בסיור ירח־דבש בילוי לה שהבטיח בעלה,

ארצות־הברית. של ולרחבה לארכה תענוגות
★ ★ ★

המבט מזפגי אהבה
ללא שייך חתונות־הבזק סידרת ■■

 פיל־ נורית של נשואיה סיפור גם ספק /,
 והמסעיר המרעיש הנשואין סיפור שהיה צר,

 הציבור בדעת גלים היכר. השנה׳ של ביותר
 לערכאות עד שהגיע בעת העתונות, גבי מעל

 ליופי סלון בעלת של בתה נורית, משפטיות.
 טיפוסית, צברית יפהפיה היתד, בתל־אביב,

 נערת־ היותה אף על ירוקות. עיניים בעלת
 על המטופפות סוג מאותו היתד, לא זוהר׳

 יצאה שנתיים משן דיזנגוף. רחוב מדרכות
למש בן רציני, תל־אביבי צעיר עם נורית

 של וכתב סטודנט כיום שהוא אמידה, פחה
בירושלים. העתונים אחד

 זו היתד, לא שהפעם אלא היום. שבא עד
ה שלפני אהבה אלא ראשון, ממבט אהבה
 ולדר, מייק הזר״, ״המיליונר הראשון. מבט
 לשכת של תעמולה בחוברת נורית את ראה

 כתייר לארץ בבואו הממשלתית. התיירות
 — ממטרותיו אחת היתד, משנה, פחות לפני

מהתמונה. הכיר אותה הנערה את לראות
 היא כי ״שידעתי הנערה, אחרי בחיפושיו

 שסיפר, כפי ראיתיה,״ בו מהרגע לי נועדה
 מדריך אל הצעיר האמריקאי עורך־הדין הגיע

 למצוא ממנו ביקש דהאן, עמנואל התיירות
הנערה. את עבורו
ל נושא לשמש יכול אחר־כך שאירע מה
 יותר, מאוחר שקמה בסערה מפולפל. רומן
 דמי- לדהאן לשלם ואלדר של סירובו עקב

 האנושי הצד לגמרי כמעט נשכח שדכנות,
לזו. זה השניים נקשרו כיצד — הפרשה של

 שלום־עליכם. ספורי בסגנון היתה ההתחלה
 בעלת נורית, של אמה בבית הופיע המתווך

 עובדו שבטרקלינה המפורסם היופי סלון
 לה סיפר נערות־זוהר, של רב מספר ושופרו

 הפגישה בתה. את להכיר המבקש התייר על
 בבית־המשפחה, נערכה ואלדר עם הראשונה
 היתה והשניים. ההורים נוכחו בה במסיבה

 על דבר בה דובר שלא קרה פגישה זו
חש לא מצדה נורית נפרדו. השניים נשואין.

לי היא סיפרה באיש. שוב תפגוש כי בה
 של רושם עשר, ״הוא הפגישה: אחרי דידה

 רעיונו על ויתר לא מייק אולם פרופסור.״
 בבית הופיע מספר ימים כעבור המקורי.

לפ שנית. הבת את לפגוש ביקש הפילצרים,
 ההורים ערכו בתם, עם אותו שהפגישו ני

 אישורים קיבלו האיש, אודות קצרה חקירה
כא ועשירה. מכובדת היא משפחתו כי לכך
 היא עמו, לבלות עצמה נורית החלה שר

 של רחוק קרוב שהוא תחילה סבורה היתה
בארץ. בקורו בעת לארחו שעליה משפחתה,

 משותפים, בילויים של מספר ימים אחרי
 עס שהפגישו האיש באזני ואלדר התודה
כש שחשבתי כמו בדיוק לא ״זה נורית:
 טיפוס שהיא לי תיארתי התמונה. את ראיתי
 הארץ, את לעזוב עמד מייק סוער.״ יותר

 אותה אולם אירוחה. על לנורית להודות
 באת זה ״איך לניצוד. מצייד כבר הפך שעה

שא באילת?״ ביקרת ולא בישראל לביקור
 אותו שכנעו הם נורית. של הוריה לוהו

 כמי נורית את אליו צירפו לאילת, ־לנסוע
הו הם מהטיול השניים חזרו כאשר לוה.
ההו לשמחת להינשא. עומדים שהם דיעו
 להוריו הבריק עצמו מייק קץ. היה לא רים

!״ אשה אתי מביא ״אני — באמריקה
 חדשים אפקים אלה נשואים היו לנורית
 באחד היא סיפרה לאפשרויותיך,. שנפתחו

יכולה כבר אני ״מה שלה: הלב גילוי מרגעי

 ישראלית נערה אוספת מעמים, נא
מהו הנובע עצמי, בטחון בעלת

 משקיעה חסכונותיה, כל את —
ר  מתוך ארצות, בכמה ארוך ^

זרים. במים דג־הזהב יאת
 סיור לעצמן להרשות יכולות ינן1

 שיקרבו אחרים באמצעים |נוקטות
 בעיקר מתבטא, זה דבר היעד.

 למק־ ההמונית בנהירה האחרונות,
 את להכיר יותר קל בהם ^ומרכזים

 הזר״. ״המיליונר — פוטנציאלי 'י
 לאמצעי הדיילות מקצוע הפך קשל,

 דיילות קורם לכל זה. בכוון |מעלה
 מאות עצמן את מציעות ,זופתה
 אחרות מטרות יש שלחלקן צרור

 הגדול הנשירה אחוז אולם בעל, ד1
 ה־ בכל שכמעט והעובדה )^לות,

 בנשואין קשורה זו לנשירה
 ה־ אינה לשמה שהדיילות כך ל3

 אלה. נערות לעיני הניצבת |קרית
הדוג־ מקצוע הוא רב־סיכויים

 לאזור הנערה את הוא גם |מקרב
״המיליונר את למצוא תוכל דה

 רחבי מכל נערות של הגדולה ג
 לאיזורי ומושבים, מקיבוצים עלל

 הגדולה העליה בתל־אביב, ^,נוצצים
 הנמצאים במועדוני־לילה מבקרים

 לתיירים, בעיקר והמיועדים הפאר י
הגורם מאותו רבה במידה !מושפעים

א הבאים והנשואין ראשון, ממבט אהבה
בזק. נשואי הם חריה

 הבולטות הדמויות אחת הדני, יהודית
 לפני הישראליות הזוהר נערות בין ביותר
 וחברתה דוגמנית שהיתה מי שנים, כחמש

 אלוף כהן, ברני את הכירה שפיר, זיוה של
 בעת השלישית, המכביד, של הגב שחיית
 זו היתר, המכביה. בתקופת בישראל ששהה
 ימים שלושה כעבור ראשון. ממבט אהבה

להתחתן. השניים החליטו
מרו חדשה עולה היתה ליאופולד מרתה

 הדוגמנות, במקצוע לעסוק החלה שרק מניה,
 אמריקאי תייר כשנה לפני הכירה כאשר
 בקולנוע שנערכה אופנה תצוגת בעת עשיר

 עם מטרנסילבניה עלתה מרתה תל־אגיב.
 נאלצה בחיפה, התגוררה האלמנה, אמה

 החליטה אחד יום להתפרנס. כדי קשה לעבוד
 אמה את עזבה היא חייה. צורת את לשנות
 במעון התגוררה לתל־אביב, עברה בחיפה,
 ידידים לה היו לא בזל. שברחוב העולים

 גופה, נתוני בשל הצליחה, היא מכרים. ולא
 רק להופיע הספיקה כדוגמנית, עבודה לקבל

 היא מהן באחת תצוגות. שלוש בשתיים
 ממיאמי תייר של לבו תשומת את משכה
 היסס, לא האיש בתי־מלון. כמה בעל ביץ׳,
 זו היתר, הקלעים. מאחורי אל אליה ניגש

 עד שבוע רק עבר ראשון. ממבט אהבה
להינשא. החליט שהזוג

ה בלהקת שהופיעה מי ),20( בק שולה
 את הכירה ארקין, ג׳וקי של פנטומימה

 היפהפיה, הצעירה פרטית. במסיבה בעלה
 בדגניה שהתחנכה הגדולות, העיניים בעלת

 באותה היתד, המאוחדת, התנועה חברת א׳,
 הצעיר אולם הצבאי. שירותה באמצע תקופה

 בתי־מסחר בעל של כבנו שהתגלה שהכירה,
 עברו בעיניה. חן מצא קנדה, במונטריאל,

 חתונת נערכה בו ליום עד ימים ארבעה רק
 להמתין שולה נאלצה כך אחר השניים.
 לבעלה, להצטרף שתוכל עד חדשים, שלושה

 הסידורים כל את לסדר לקנדה, לפניה שנסע
הטכניים.
ש־ מי אינדיק, ז׳וז׳יק הגיעה לשיא אולם

★ ★ ★
ראשון ממבט ארכה

 ביותר והמרשימה הבולטת עה2
 נשואי־ הם זר״ ״מיליונר עם ישואין
 ישראלית שצעירה המקרים דירים
 בעיניה, חן המוצא ישראלי צעיר

 לנשואין ותרשם הרבנות למשרד :ו
 זו. את זה הכירו מאז שבוע חלף נ

 ועוד בזר הוא המדובר כאשר את׳
תמיד כמעט היא זו אהבה ,

 עוררו בשעתו ואלדר. מייק העשיר האמריקאי לתייר נשואיה ביום שצולמה כפי פילצר־ואלדר,נורית
 למדריך השדכנות דמי את לשלם ואלדר של סרובו בשל כללית רוחות סערת אלה נשואים

שתואר. כפי מליונר אינו שמייק התברר יותר במאוחר רק אותה. לו והכיר נורית אל שהביאו התיירים

 מבו אמריקאי למיליונר נישאה ליאופולד,מרתח
אופנה בתצוגת הכירה אותו ממנה, גר

 מהציזבטדון״, ״רבקה׳לה מדניק,
פורים. בנשף שצולמה בתמונה

־ י ד ״ ־ ־ י

 לאיש נישאה אשר בתל־אביב, לאחיות בית־ספר שסיימה בחיפה, מוכרת למשפחה בת רמתי,
בארץ. ממושכת הכרות תקופת אחרי גרוד, ממוצא יהודי ועשיר, צעיר לונדוני עסקים


